Научно технолошки парк Чачак, основан у складу са чл. 20, 23. и 25. Закона о иновационој
делатности („Службени гласник РС“, бр.110/2005, 18/2010 и 55/2013) и на основу Одлуке о
усвајању Плана и програма рада д.о.о. Научно технолошки парк Чачак за 2020. годину
усвојеном на седници Скупштине НТП Чачак, број 707 од 18.12.2019. године, дана
04.03.2020. године, објављује

Јавни позив
технолошким компанијама за чланство у Научно технолошком парку Чачак

Опште напомене

I

Научно технолошки парк Чачак омогућава сарадњу привреде, науке и истраживања кроз
развој нових идеја у циљу повећања конкурентности регионалне привреде.
Циљеви пословања НТП Чачак су:
• креирање окружења у коме постојеће и новоосноване технолошке компаније
сарађују, убрзано развијају и комерцијализују иновативне производе и услуге,
• подстицање предузетништва и предузетничког размишљања код младих, као и
подршка оснивању нових високотехнолошких компанија,
• убрзан раст компанија чланица и запошљавање младих високообразованих особа,
• привлачење иностраних технолошких компанија,
• трансфер технологија кроз успостављање ближе сарадње између академске
заједнице и привреде

II

Право учешћа

Право учешћа имају технолошка предузећа која се баве развојем нових или унапређењем
постојећих производа, услуга и процеса:
•

основана у Србији и то:
o микро, мала и средња привредна друштва1 и предузетници, која делимично или
у потпуности планирају да своје пословање успоставе у НТП Чачак,
o велика привредна друштва са намером да оснују зависно привредно друштво
или успоставе организациону јединицу која ће се бавити истраживањем и
развојем у оквиру НТП Чачак,
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На основу члана 6. Закона о рачуноводству ("Сл. Гласник РС", бр. 73/2019), микро су она правна лица која на датум биланса
не прелазе два од следећих критеријума: а) просечан број запослених 10, б) пословни приход од 700.000 ЕУР у динарској
противвредности и ц) вредност укупнe активе на датум биланса (израчуната као аритметичка средина вредности на почетку
и на крају пословне године) 350.000 ЕУР у динарској противвредности; мала су она правна лица која прелазе два критеријума
наведена код микро правних лица, али не прелазе два од следећих критеријума: а) просечан број запослених 50, б) пословни
приход 8.000.000 ЕУР у динарској противвредности и ц) вредност укупне активе на датум биланса (израчуната као
аритметичка средина вредности на почетку и на крају пословне године) 4.000.000 ЕУР у динарској противвредности; средња
су она правна лица која прелазе два критеријума наведена код малих правних лица, али не прелазе два од следећих
критеријума: а) просечан број запослених 250, б) пословни приход 40.000.000 ЕУР у динарској противвредности, и ц) просечна
вредност пословне имовине (израчуната као аритметичка средина вредности на почетку и на крају пословне године)
20.000.000 ЕУР у динарској противвредности; велика су она правна лица која прелазе два критеријума наведена за средња
правна лица
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•

основана у иностранству, са намером да оснују зависно привредно друштво, огранак
или представништво у Србији, које ће се бавити истраживањем и развојем у НТП
Чачак.

Да би пријава предузећа из претходног става била исправна и оцењена, предузеће треба
да испуни следеће услове:
•

•

Формално-правне:
o
против њих се не воде поступци ликвидације или стечаја и није им изречена
мера трајне или привремене забране обављања пословне делатности;
o
измирене доспеле обавезе јавних прихода у Републици Србији;
o
законски заступник није осуђиван за кривична дела против привреде и против животне
средине, за кривично дело примања или давања мита и кривично дело преваре;
o
послује позитивно и то за највише три претходне године, уколико послује дуже
од три године;
o
њихови технички и логистички захтеви одговарају инфраструктурним
могућностима НТП Чачак;
Стручне:
пословање предузећа и/или пословање организационе јединице/зависног
привредног друштва одговара намени и циљевима оснивања НТП Чачак;
o развија иновације и има планове за ширење тржишта, раст прихода и нова
запошљавања.
o

На Јавни позив се могу пријавити сва предузећа независно од броја година протеклих од
оснивања. Уколико је у питању новоосновано предузеће, услов је да поседује тим са
пословним искуством који је способан да изнесе планиране активности и оствари
постављене циљеве, као и референце у виду добијених инвестиција, остварених
партнерстава, првих корисника и купаца, итд.

III

Циљ чланства и улога НТП Чачак

Циљ чланства у НТП Чачак је постизање бржег развоја компанија чланица кроз развој и
комерцијализацију иновативних производа и услуга, који треба да допринесе развоју
извозно оријентисане економије базиране на знању у региону Западне Србије, као и
Републике у целокупном.
Бржи развој чланица се постиже кроз:
• развој иновација,
• раст прихода и ширење тржишта,
• раст извоза и удела извоза у приходима,
• раст броја запослених и ангажованих лица,
• ширење партнерстава и умрежавање,
• размену знања и искустава са академском заједницом.
Задатак НТП Чачак јесте да пружи подршку својим чланицама кроз сет прилагођених
услуга, како би се постигли наведени циљеви.
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То се остварује кроз услуге које су доступне предузећима члановима и то:
• портфолио инфраструктурних услуга:
o опрема НТПа Чачак, која је на располагању чланицама за бржи развој
иновативних производа и услуга,
o пословно-канцеларијски и производно-развојни простор,
o паркинг,
o рецепција,
o мрежна и интернет инфраструктура,
o конференцијски простор и сале за састанке,
o опрема која се налази у власништву НТП Чачак, а на располагању је чланицама
за бржи развој иновативних производа и услуга.
• портфолио стручних услуга:
o
o
o
o
o
o
o

пословна саветовања (књиговодствена, правна, развој пословног модела, итд.),
умрежавање и приступ партнерској мрежи,
организација стручних догађаја/обука/радионица,
повезивање са академском и стручном заједницом,
приступ базама знања и талентима са факултета,
видљивост и промоција,
интернационализација.

IV

Типови чланства и накнаде

Предузећа по овом Јавном позиву могу конкурисати за два типа чланства:
1. Пуно чланство - обухвата цео портфолио наведених услуга из претходног члана
овог Јавног позива,
2. Виртуелно чланство - обухвата цео портфолио наведених услуга изузев коришћења
пословно-канцеларијског и производно-развојног простора.
Чланство у НТП Чачак траје одређено време, односно до 5 (пет) година, са могућношћу
продужења.

V

Рокови и начин пријављивања

Jавни позив je отворен до попуњавања расположивих капацитета НТП Чачак.
Све пријаве пристигле до 15-ог у месецу, биће оцењене у року од пет (5) радних дана. Све
пријаве пристигле након 15-ог у месецу, биће оцењене најкасније до 05-ог наредног месеца.
Пријаве се достављају електронски преко маил адресе: javni.poziv@ntpcacak.rs или
public.call@ntpcacak.rs.
Образац за пријављивање може се преузети овде.
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Пријава мора да садржи:
• попуњен Пријавни образац;
• редовне годишње финансијске извештаје за претходне три године, уколико је
предузеће пословало три или дуже година; уколико је пословало мање онда
доставља за број година пословања;
• биографије кључних чланова тима;
• референце
за новооснована предузећа (информације о оствареним
инвестицијама/партнерствима/првим корисницима/купцима);
• пословни модел за новооснована предузећа или предузећа у оснивању.
Непотпуне и пријаве које нису у складу са конкурсом, неће се разматрати.
Подносиоци пријава могу посетити пословни простор НТП Чачак који је предмет овог
позива уз претходну најаву на бројеве телефона 060/55 90 410 и 032/55 90 410 од 10 до 16
часова сваког радног дана.
Подносиоци пријава могу упитом на мејл адресу javni.poziv@ntpcacak.rs или
public.call@ntpcacak.rs или позивом на исте бројеве телефона добити више информација у
вези са Јавним позивом.
Простор ће се попуњавати сукцесивно у складу са потребама сваког предузећа које постане
члан и са могућностима и плановима НТП Чачак.
Сви наведени подаци у пријави за чланство сматраће се поверљивим, изузев оних који су
иначе јавно доступни.

VI

Критеријуми избора

Поднeте пријаве оцењује стручна и независна Комисија за оцењивање пријава за чланство,
именована од стране НТП Чачак и то према следећим критеријумима:
1. Технологија и иновативни потенцијал - оцењиваће се према досадашњим и
планираним активностима компаније везаним за развој нових и/или унапређење
постојећих производа/услуга, унапређења процеса и нових технолошких приступа
решавању проблема, као и заштита интелектуалне својине2,
2. Потенцијал за комерцијализацију - оцењиваће се досадашњи раст прихода, извоза
као и ширење тржишта предузећа (уколико послује више година), као и планирани
раст прихода, извоза и ширење тржишта,
3. Тим - оцењиваће да ли предузеће поседује тим који својим досадашњим искуствима
и експертизом способан да изнесе постављене циљеве, као и планирана нова
запошљавања висококвалификованих стручњака,
4. Сарадња са научно-истраживачким сектором - оцењиваће се да ли је предузеће и у
којој мери сарађивало и да ли планира да сарађује са научно-истраживачким

2

Добијена инвестиција за производ/услугу; победа или учешће на такмичењу за иновације; коришћење
средства националних и међународних фондова за развој производа/услуге ће бити додатно вредновано.
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организацијама на развоју и комерцијализацији иновативних производа и услуга,
размени експертизе и искустава, и др.
Комисија задржава право да тражи додатне податке, како би оценила пријаве. Сви
подносиоци пријаве биће обавештени о резултату оцењивања својих пријава путем адресе
електронске поште које су доставили уз пријаву.
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